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Jóga je tisíce let stará disciplína, která má dlouhou historii, moudrou filosofii a skládá se z různých 
tradic. Ty nám jsou předávány nejen skrze starodávné texty, ale hlavně přes naše učitele a jejich 
pojetí jógy, které se formovalo na základě jejich učitelů. Je pro nás občas obtížné překročit jejich stín 
a podívat se na jógovou praxi pohledem někoho, kdo má jiný styl, nebo dokonce vlastním úhlem 
vnímání vycházejícím z našich zkušeností a praxe. 

Už ve starých textech se mluví o tom, že změna je jedním ze 
zdrojů bolesti – jógasútra 2.15 říká: „Moudrý ví, že zdrojem bolesti 
každého je neustálá změna, touha po věcech minulých a naše 
zvyklosti.“ Není to změna jako taková, ale naše schopnost při-
jmout, či nepřijmout fakt, že změna je nevyhnutelná. Pataňdžaliho 
odkaz platí po tisíci letech i dnes. Úzkostlivé lpění na minulosti, 

nepřijetí změny nebo nechuť vzdát se zaběhnutého 
chování jsou zdrojem bolesti. Proto respektujme 
jógové tradice i učitele a zároveň si nechme otevřenou 
mysl pro změnu, nové postupy a nauky.
 Otevřenost ke změnám, ale i kreativitě a hravos-
ti můžeme trénovat na podložkách. V následující 
sestavě otevřeme tělo i mysl variacím známých pozic, 
trochu jiné posloupnosti, ale vždy v duchu první jamy 
ahimsy, která znamená „neublížit“, tedy respektovat 
na podložce hranice svých fyzických možností. Pokud 
tedy potřebujeme zvolit jednodušší verzi nebo použít 
pomůcku, nehledejme důvod, proč to neudělat. V se-
stavě je několik pozic ve variantě „zamotání se“ – po-
kud je chceme zkusit, ale ramena nás do nich nepustí, 
propojme ruce pomocí ručníku nebo popruhu. 
 Záměr praxe – „dýchám do svobodného prostoru 
svého těla a mysli“

1



45jogadnes.cz

Na úvod proveďte několik 
pozdravů slunci na zahřátí. 
V každé pozici zůstaňte 
3–5 dechů, podle času 
a úrovně praxe.
» Přejděte do sedu na patách, dlaně 

položte za sebe a otevřete hrudník 
do mírného záklonu. (1)

» Zvedněte se do „nízké židle“, 
stehna jsou skoro rovnoběžně 
s podložkou, ruce spojte za zády, 
hlavu držte v prodloužení páteře. 
Pokud dlaně nespojíte, vezměte si 
zmiňovaný ručník nebo popruh 
a držte ho mezi dlaněmi. (2)

» S výdechem otevřete hrudník na 
pravou stranu do rotace. (3)

» Uvolněte ruce na zem, pravou 
nohu složte pod sebe do pozice 
holuba, levou nohu položte na 
zem, trup zvedněte a otevřete 
v holubím králi. Dlaně položte na 
boky, lokty směřují dozadu. (4)

» Položte dlaně na zem a přetočte 
se celým tělem vlevo, levou nohu 
natáhněte do strany, pravá je 
pokrčená. Levou rukou uchopte 
levý palec u nohy (nebo použijte 
ručník) a přejděte do úklonu nad 
levou nohu. (5)

» Položte dlaně zpátky dopředu na 
podložku, přetočte se a umístěte 
pravé chodidlo na zem do nízkého 
výpadu. Levou nohu propněte 
a opřete o špičku palce. Pravou 
paži otevřete dozadu za sebe. (6)

» Pokud si troufáte na pokročilejší 
verzi, můžete zkusit „zamotání“ – 
levá paže jde pod stehnem a pravá 
za záda, kde se ruce spojí. (7)

» Povolte ruce a položte pravou 
nohu opět do holuba, levá noha je 
natažená. Opřete se o levé před-
loktí a otevřete hrudník doprava 
do rotace. Ohněte levou nohu v ko-
leni a zkuste chytit nárt pravou 
dlaní. Pokud tam ale nedosáhnete, 
netrapte se tím! Nechte nohu po-
krčenou a pravou paži otevřenou 
dozadu bez spojení. (8)
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» Uvolněte dlaně na zem a pomocí 
rukou se zvedněte do variace 
bojovníka III, v němž necháte ruce 
na zemi. Zvedněte levou nohu tak, 
aby byla rovnoběžně s podložkou, 
pata je prošlápnutá a noha prop-
nutá. Hrudník otevřete, jako byste 
dělali kobru, prsty se odtlačujte od 
podložky. (9) 

» S dalším výdechem levou nohu 
pokrčte za pravé koleno, které 
také krčíte, až dosednete dolů na 
zem (10) do rotace „poloviční pán 
ryb“. Levou rukou chytněte pravé 
koleno, pravou rukou se opřete za 
sebou. (11)

» Pokud se chcete opět „zamotat“, 
prostrčte levou paži pod kolenem 
a pravou ruku dejte za záda, kde 
se dlaně spojí. (12)

» Uvolněte ruce, položte pravou 
dlaň na zem před sebe doprava 
a pomalu se celým tělem zvedně-
te a otevřete do pozice půlměsíce. 
(13)

» Můžete jít ještě kousek dál – ohně-
te levou nohu v koleni a levou dla-
ní uchopte nárt. Nártem zatlačte 
jemně do dlaně a otevřete srdce. 
(14)

» Pomalu uvolněte ruce na zem 
a přejděte do psa hlavou dolů. 
Prodýchejte na několik dlouhých 
dechů a proveďte celou sestavu od 
levé nohy. (15)

» Poté se položte na zem, přitáhně-
te kolena k hrudníku do „ležícího 
dítěte“ (16). Můžete se jemně po-
houpat ze strany na stranu, pak 
položte nohy na zem a dopřejte 
si několik minut v závěrečné rela-
xaci. (17)
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